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ُ
حيث المهد:
دائما حيث يول ُد األدبا ُء يف صفو الطبيعة ،يف قرية (الوليدية) يف حمافظة أسيوط
هنالك ً
كان ُ
أول ه��وا ٍء يل��ج إىل رئ�تي الش��اعر العظي��م  ،وكان��ت البداي��ة لش��اعرنا يف بيت والده
بيت مزج بني الدين والبس��اطة يف كل ش��ؤون حياته ٌ ،
حممد بن عبد الرازق ٌ ،
بيت اعتمد
ووس��ده بالثقاف��ة والتق��وى ،فكان ُ
االبن الثالث س��يد ينش��أ ،
ش��عار األدب وألبس��ه بالدّي��نَّ ،
وتكرب يف داخله عظمة ما يرى من الدين واألدب.

بذور االنطالق:
ُ
انطل��ق لس��انه ي��ردد وحيفظ  ،وما لبث أن ارت��دى كل ذلك حكمة انربت على لس��انه يف
ق��ادم األي��ام  ،كم��ا عرفناه اآلن ش��اع ًرا ،يعتل��ي املنصات ليف��وز بها بكل ج��دارة ،ويف عودة
لل��وراء م��ر ًة ثانية ،لن ننس��ى أنه ب��دأ حبفظ كتاب اهلل يف عمر اخلامس��ة ،وانتش��ى فؤاده
ٌ
وقو ٌة يف اخلطابة بأدا ٍء ال يُبارى ،فاحتل املركز
وتوج ذلك كله
لس��ان فصيح َّ ،
بالش��عرَّ ،
األول بإلقائه قصيدة الشاعر علي حممود طه ،يف الصف الثالث اإلعدادي .
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ُ
السنابل  :وكان شاع ُرنا ميتلئ بالوقار  ،وميشي خبطوته الواثقة منذ طفولته تصوغه
أول
ِ

الفصاحة يف ثوب اهلمة العالية ،حتى اش��تد عوده ،وأمثرت طموحاته  ،وتعلم العروض يف

مرحلته الثانوية حتى أتقنها  ،وامتدت همته إىل الس��ماء حيث عانق كل عصور الش��عر ،
وعاش��ها يف يومنا وكأنه يف يومها ،مثل العصر العباس��ي  ،واألموي وقبلها صدر اإلس�لام
ً
ووصول إىل ش��عر التفعيلة  ،حيث ب��دأ بإتقانه هو ً
أيضا
را الش��عر العرب��ي احلديث،
 ،وأخ�ي ً
 ،وزام��ن ذل��ك كله اهتمامه الش��ديد باخلطابة واإللقاء  ،فاس��تمر يف حصد اجلوائز هنا
رئيسا لطالئع مصروهو يف الثامنة عشر .
وهناك حتى أصبح ً

الوعي األول:
ُ
وبعد أن رس��ت قدماه على أرض جامعة أس��يوط  ،بدأت تتقاطع خطوط الطول والعرض
يف حياته  ،وتش��كل لنا زوايا قائمة ترتاح عليها إجنازاته فيما بعد ُ ،
حيث ش��هد له مس��رح
التعليم يف اجلامعة ،أول انطالقة شعرية كاملة له يف أوبريت شعري ينضح حبب الوطن
عبارة الس�لام وعيد التحرير
والعزة عن حترير س��يناء ،وتوالت املس��رحيات الش��عرية عن َّ
وغريه��ا الكث�ير والكثري ،حتى أس��س بنفس��ه دار الندوة ع��ام 2007م  ،ال��ذي كان من مثاره
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مؤمت��ر على مس��توى اجلامع��ات املصرية ،حتت عنوان ( :إحياء لغتن��ا اجلميلة ) ينفذ كل
ع��ام جبامع��ة مصرية  ،ثم تنقلت خطواته برش��اقة األدب بني العمل الصحفي كمراس��ل
جمللة اجلامعات املصرية ،وبني كتابة املقاالت  ،وبني تأليف أول دليل جامعي ،وكذلك
ٌ
ممث��ل يف العدي��د من املؤمترات املصرية ،وعض��و يف العديد من اجلمعيات الثقافية ،ومجع
وحمكما.
املهارة بشتى أنواعها حيث عمل حماض ًرا ومدربًا
ًّ

ستحق:
تتويج ُم َ
ٌ
ينته��ي بن��ا احلدي��ث طاملا أنن��ا فتحنا خزائ��ن إجنازاته  ،ولكننا س��نع ّرج عليه��ا  ،قدر ما
ل��ن
َ
يكف��ي امل��رء م��ن زينة الذه��ب ليظهر بها  ،فف��ي ع��ام  2009م  ،نال املرك��ز األول على النقد
األدب��ي ،وجائ��زة مجعية أصدقاء أمحد للمرة األوىل فرع ش��عر الفصحى  2006م  ،و جائزة
وزارة الدفاع املصرية على مستوى اجلمهورية فرع شعر الفصحى ،ومل حتد بالده إبداعه
 ،حي��ث ط��ار به إىل اخلارج ع��ام 2014م  ،حيث نال جائزة القصيدة العربية يف فاس باململكة
املغربية بقصيدة  ( :اعرتافات جنوبي عاش��ق )  ،ويف ديس��مرب  2014م ُ ،ت ِّو َج جبائزة ( الربدة )
العاملي��ة م��ن دولة اإلمارات العربية املتحدة فرع ش��عر الفصحى ،كم��ا ُتوج بها مر ًة أخرى
6

بع��د س��نوات ،وح��از عل��ى اجلائ��زة التقديرية م��ن اململكة املغربي��ة جائ��زة  ( :أمحد مفدى
ختام��ا ،جائ��زة (األمريعب��د اهلل الفيص��ل) يف املس��رحية الش��عرية
العربي��ة للش��عر)  ،ون��ال ً
بعنوان  (:البيدق األخري) .

مسيرة مضيئة :
ٌ
رمسا فن ًيا أدب ًيا ،ولكن من قصائد
ورسم من
حروف قصائد املرحلة اجلامعية ً
منقحا إيّاها ً
ِ
بقيت مس��طرة على صفحات اإلبداع بعنوان (ويرمسها الدخان ) ،ومل يتوانى ش��اعرنا عن
ريا
حمطات اإلبداع حيث أنه ويف نفس العام و ّقع على ديوانه الثاني  ،الذي هو بعنوان( :أخ ً
تصمت الزرقاء) يف عام 2014م ،وانتشرت كلماته تعقد األحلان وتطرب النفوس لسماعها،
حي��ث أن��ه ق��ام بتأليف العدي��د من األغاني املس��رحية كحري��م النار املأخوذة ع��ن الرواية
العاملي��ة بي��ت برن��اردا ،ومن عم��ق تأثره الدي�ني  ،واتصاله بالقدوة نبين��ا حممد صلى اهلل
وس�لاما ،وأوبريت غصن الزيتون
عليه وس��لم ،فقد قام بتأليف أوبريت رس��ول اهلل حمب ًة
ً
أمام وفود ثالثني دول ًة عربي ًة  ،وأفريقي ًة يف جامعة أسيوط .
وألن األحزان حت ّرك الش��عراء ،والش��اع ُر احلق نبضه ال يتوقف ،فقد ظهر علينا يف مطالع
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خصيصا مبس��رحية« :حلم قديم»  ،وش��ارك يف تظاهرة
ع��ام  2020م  ،ويف جائح��ة كورون��ا
ً
(مبدعون رغم احلجر)  ،ومن أهم مس��رحياته الش��عرية :مسرحية ( :اهلانزاء ) اليت تتناول
ش��خصية اخلنساء ،واملسرحية الشعرية( :بيغاسوس) ،اليت تتناول األديب الفرنسي شارل
بودل�ير ،كم��ا أن حروفه ما زال��ت يف خماض الطباعة ،وننتظرها ت��رى النور قري ًبا ،حتت
عنوان  ( :الذي يف الرسم )  ،وبالعامية املصرية حيث خاطب الشعب بلهجته يف ديوانه:

( حروف منقوشة على الخلخال )
من املقتطفات الشعرية املسرحية:
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شقي؟
ابن سعي ِد الد َ
كيف أُ ُ
ِّم ِّ
جيب ع َلى َمن َت َر َّوى بدا ِل َي ِة ِ
صبوحا ِمن َ
ي َ
ك ْر ِم ْ
ثعلب
ُسقى
ً

بكاس ْ
َ
وي َ
املربد
ُسقى
الغبوق ِ

م َّر ْد
وما أنا َّإل َع ِي ٌّي ُ َ
َ

ْ
َ
َ
تورية ..
صحي ِبال
لذلك
يأتيك قو ِلي و ُن ِ

إن ُن َ
ٌ
َّ
اس ْة
أما َم
األديب
بل
ضعيف َ
الس َي َ
سيوف ِّ
ِ
ِ
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وهنا تتجلى لنا مهارة الشاعر ،وكيف استطاع أن خيتصر كمي ًة من األحداث التارخيية
وبكلمات مفهوم ٍة  ،وبليغ ٍة ،وسلس��ل ٍة ،ومناس��ب ٍة ،
وأبي��ات حم��دود ٍة  ،ومع��دود ٍة،
ق��واف ،
ٍ
ٍ
يف ٍ

فص ّور لنا حقب ًة مهم ًة  ،هي احلقبة العباس��ية بطريق ٍة إبداعية ال ميلها الس��امع ،وحتفظ
لنا تارخينا العربي.

-2النهاية
ُ

ٌ
وعمق املياه
يفص ُل بني اهلوا ِء
َخ ٌّط
شفيف ِ
ِ

النهاي ُة عند ِّ
أنفاس ُه
الش َدا ِد جتي ُء إذا أس َل َم املر ُء َ

ُ
كيف َّ
َ
ُ
الن َجاة
جيهل
مصر َع ُه  ..حني
يغام ُر يك ُت ُب َ
والضعيف الذي ال ِ
عشت ما َ
لقد ُ
اخلوف
عشت ِف
ِ

ُ
جنيت؟
ماذا

النهاي ُة ْ
إن مل تكن يف حماول ٍة للبطول ِة
ْ
كانت هبا َء
كم واملبادئ ،وهناك مقطوعات تتحدث عن
لق��د كان��ت كلماته حتمل لنا الكث َ
ري من ِ
احل ِ
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البط��والت  ،وع��ن القيم  ،وعن الش��عر ،وكل ذلك كان ً
األدبي اجلميل،
منوط��ا بالطابع
ّ

الذي ي ُ
ومسرحيات وأغاني.
حب الفصحى  ،واالستمتاع بها شع ًرا
ُشعل يف النفوس ّ
ٍ

تجليات جديدة ٌ :
ٌ
وإىل جنائن األدب ما زلنا نتطلع مبا سيفيض علينا شاعرنا سيد عبد الرازق ،ولكل قارئ
رب من أن يتم حصرها وتدوينها ولكنه جهد املُقل.
نقول هنالك إجنازات هي أك ُ

10

إعـــــــــــداد

ه ــا خــزرجــي
متابعة وإشراف

فيصل المرزوقي
م� ��ن� ��ش� ��ورات وح � � ��دة ال ��ب ��ح ��وث
وال ��ن ��ش ��ر ب ��أك ��ادمي ��ي ��ة ال��ش��ع��ر
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